
„ Procedura udzielania i organizacji pomocy psychologiczno-pedagogicznej
w Przedszkolu nr 47 w Lublinie „

Załącznik nr 1 do                             
Zarządzenia nr 5/2017                     
Dyrektora Przedszkola nr 47          
w Lublinie                                         
z dnia 26 października 2017r.

PROCEDURA

UDZIELANIA  I  ORGANIZACJI

POMOCY  PSYCHOLOGICZNO – PEDAGOGICZNEJ 

W  PRZEDSZKOLU  NR 47

 W  LUBLINIE

Podstawa prawna:

1. Art.  47  ust.  1  pkt  5  ustawy  z  dnia  14  grudnia  2016r.  –  Prawo  Oświatowe

( Dz. U. z 2017r. poz. 59 i 949)

2. Rozporządzenie  MEN  z  dnia 9 sierpnia 2017r. w  sprawie  zasad  udzielania 

 i organizacji pomocy psychologiczno-pedagogicznej w publicznych przedszkolach,

szkołach i placówkach (Dz. U. z dnia 25 sierpnia 2017r. poz. 1591z póź. zm.)

3. Statut  Przedszkola nr 47 w Lublinie

CELE  PROCEDURY:

1. Wyrównywanie szans edukacyjnych wszystkich wychowanków.
2. Wsparcie dzieci posiadających różnorodne potrzeby rozwojowe i edukacyjne.
3. Zwiększenie efektywności świadczonej pomocy psychologiczno-pedagogicznej.
4. Integracja dzieci w społeczności lokalnej.
5. Wspomaganie środowiska rodzinnego w zaspakajaniu ich potrzeb.

                                                    § 1.
1. Przedszkole nr 47 w Lublinie udziela i organizuje dzieciom uczęszczającym do placówki,

ich  rodzicom  oraz  nauczycielom  pomoc  psychologiczno-pedagogiczną  na  zasadach
określonych w rozporządzeniu MEN.
 

                                               § 2.
1. Pomoc  udzielania  dziecku  w  przedszkolu  polega  na  rozpoznawaniu  i  zaspakajaniu

indywidualnych  potrzeb  rozwojowych  i  edukacyjnych  dziecka  oraz  rozpoznawaniu
indywidualnych możliwości psychofizycznych dziecka, wynikających w szczególności:
1) z niepełnosprawności;
2) z  niedostosowania społecznego;
3) z zagrożenia niedostosowaniem społecznym;
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4) z zaburzeń zachowania lub emocji;
5) ze szczególnych uzdolnień;
6) ze specyficznych trudności w uczeniu się;
7) z deficytów kompetencji i zaburzeń sprawności językowych;
8) z choroby przewlekłej;
9) z sytuacji kryzysowych lub traumatycznych;
10) z niepowodzeń edukacyjnych;
11) z zaniedbań środowiskowych związanych z sytuacją bytową dziecka i jego rodziny,

sposobem spędzania czasu wolnego, kontaktami środowiskowymi;
12) z  trudności  adaptacyjnych  związanych  z  różnicami  kulturowymi  lub  ze  zmianą

środowiska edukacyjnego, w tym związanych z wcześniejszym kształceniem
za granicą.

2. Pomoc psychologiczno-pedagogiczna udzielana w przedszkolu rodzicom dzieci 
i nauczycielom polega na wspieraniu rodziców i nauczycieli w rozwiązywaniu problemów
wychowawczych i dydaktycznych oraz rozwijaniu ich umiejętności wychowawczych 
w celu zwiększania efektywności pomocy psychologiczno-pedagogicznej dla dzieci.

                                                    § 3.
1. Korzystanie z pomocy psychologiczno-pedagogicznej w przedszkolu jest dobrowolne 

i nieodpłatne.

                                                    § 4.
1. Pomoc psychologiczno-pedagogiczną organizuje dyrektor przedszkola.
2. Pomocy psychologiczno-pedagogicznej w przedszkolu udzielają dzieciom nauczyciele oraz

specjaliści  wykonujący  w  przedszkolu  zadania  z  zakresu  pomocy  psychologiczno-
pedagogicznej,  w  szczególności  psycholodzy,  pedagodzy,  logopedzi,  zwani  dalej
„specjalistami”.

3. Pomoc psychologiczno-pedagogiczna jest organizowana i udzielana we współpracy z:

          1) rodzicami dzieci;
2) poradniami psychologiczno-pedagogicznymi, w tym poradniami specjalistycznymi;
3) placówkami doskonalenia nauczycieli;
4) innymi przedszkolami;
5) organizacjami  pozarządowymi  oraz  innymi  instytucjami  działającymi  na  rzecz

rodziny, dzieci i młodzieży.

4.  Dyrektor przedszkola uzgadnia z podmiotami wskazanymi w ust. 3 warunki współpracy.

                                    § 5.
1. Pomoc psychologiczno-pedagogiczna w przedszkolu jest udzielana z inicjatywy:

1) rodziców dziecka;
2) dyrektora przedszkola
3) nauczyciela lub specjalisty, prowadzącego zajęcia z dzieckiem;
4) poradni psychologiczno-pedagogicznej, w tym poradni specjalistycznej;
5) asystenta edukacji romskiej.
6) pomocy nauczyciela
7) pracownika socjalnego
8) asystenta rodziny
9) kuratora sądowego
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10)  organizacji  pozarządowej,  innej  instytucji  lub  podmiotu  działających  na  rzecz
rodziny, dzieci i młodzieży.

                                               § 6.
1. W przedszkolu pomoc psychologiczno-pedagogiczna jest udzielana w formie:

1) zajęć rozwijających uzdolnienia
2) zajęć  specjalistycznych:  korekcyjno-kompensacyjnych,  logopedycznych,

rozwijających  kompetencje  emocjonalno-  społeczne  oraz  innych  zajęć
o charakterze terapeutycznym;

3) zindywidualizowanej  ścieżki  obowiązkowego  rocznego  przygotowania
przedszkolnego;

4) porad i konsultacji.

2. W przedszkolu pomoc psychologiczno-pedagogiczna jest udzielana rodzicom
 i nauczycielom w formie:

1) porad i konsultacji;
2) warsztatów i szkoleń.

                                                         § 7.
1. Zajęcia korekcyjno-kompensacyjne organizuje się dla dzieci  z zaburzeniami              

i  odchyleniami  rozwojowymi  lub  specyficznymi  trudnościami   w  uczeniu  się.
Liczba uczestników zajęć wynosi do 5.

2. Zajęcia logopedyczne  organizuje się dla dzieci z  deficytami kompetencji i zaburzeniami
sprawności językowych. Liczba uczestników zajęć wynosi do 4.

3. Zajęcia  rozwijające  kompetencje  emocjonalno-  społeczne  organizuje  się  dla  dzieci
przejawiających  trudności  w  funkcjonowaniu  społecznym.  Liczba  uczestników  zajęć
wynosi  do  10  chyba,  że  zwiększenie  liczby uczestników jest  uzasadnione  potrzebami
dzieci. 

4. Inne zajęcia o charakterze terapeutycznym organizuje się dla dzieci z zaburzeniami
 i odchyleniami rozwojowymi mających problemy w funkcjonowaniu w przedszkolu oraz
aktywnym i pełnym uczestnictwem w życiu przedszkola. Liczba uczestników zajęć wynosi
do 10.

5. Zajęcia rozwijające uzdolnienia organizuje się dla dzieci szczególnie uzdolnionych oraz
prowadzi się przy wykorzystaniu  aktywizujących metod pracy. Liczba uczestników zajęć
wynosi do 8.

6. Zindywidualizowana  ścieżka  realizacji  obowiązkowego  rocznego  przygotowania
przedszkolnego jest organizowana dla dzieci, które mogą uczęszczać do przedszkola, 
ale  ze  względu na trudności  w funkcjonowaniu wynikające w szczególności  ze  stanu
zdrowia nie mogą realizować wszystkich zajęć wychowania przedszkolnego i wymagają
dostosowania organizacji i procesu nauczania do ich specjalnych potrzeb edukacyjnych.

                                                          § 8.
1. Godzina zajęć rozwijających uzdolnienia oraz  zajęć specjalistycznych, o których mowa w

§ 6 ust.1 pkt 1) i 2)  trwa 45 minut.
2. W uzasadnionych przypadkach  dopuszcza się prowadzenie zajęć  w czasie dłuższym lub

krótszym niż  45 minut,  zachowując ustalony dla dziecka łączny tygodniowy czas tych
zajęć, jeżeli jest to uzasadnione potrzebami dziecka.
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                                                          § 9.
1. Porady, konsultacje, warsztaty i szkolenia dla rodziców i nauczycieli prowadzą nauczyciele

i specjaliści.

                                                          § 10.
1. Do zadań nauczycieli oraz specjalistów w przedszkolu należy w szczególności: 

1) rozpoznanie indywidualnych potrzeb rozwojowych  i edukacyjnych 
oraz możliwości psychofizycznych dzieci; 

2) określanie mocnych stron, predyspozycji, zainteresowań i uzdolnień dzieci;
3) rozpoznanie przyczyn niepowodzeń edukacyjnych lub trudności 

w  funkcjonowaniu  dzieci,  w   tym  barier  i  ograniczeń  utrudniających
funkcjonowanie dzieci i ich uczestnictwo w życiu przedszkola;

4) podejmowanie działań sprzyjających rozwojowi kompetencji oraz potencjału dzieci
w celu podnoszenia efektywności uczenia się i poprawy ich funkcjonowania;

5) współpraca z poradnią w procesie diagnostycznym i postdiagnostycznym,
w szczególności w zakresie oceny funkcjonowania dzieci, barier i ograniczeń 
w środowisku utrudniających funkcjonowanie  dzieci  i  ich uczestnictwo w życiu
przedszkola  oraz  efektów  działań  podejmowanych  w  celu  poprawy
funkcjonowania dziecka oraz zaplanowania dalszych działań.

2. Nauczyciele  oraz  specjaliści  w  przedszkolu  prowadzą  w  szczególności  obserwację
pedagogiczna mającą na celu wczesne rozpoznanie u dziecka dysharmonii rozwojowych i
podjęcie wczesnej interwencji, a w przypadku dzieci realizujących obowiązkowe roczne
przygotowanie  przedszkolne  –  obserwacje  pedagogiczną  zakończona  analizą  i  ocena
gotowości dziecka do podjęcia nauki w szkole (diagnoza przedszkolna.).

3. W przypadku stwierdzenia, że dziecko ze względu na potrzeby rozwojowe lub edukacyjne
oraz możliwości psychofizyczne wymaga objęcia pomocą psychologiczno-pedagogiczną,
nauczyciel lub specjalista niezwłocznie udzielają dziecku tej pomocy w trakcie bieżącej
pracy z dzieckiem i  informują o tym  dyrektora przedszkola.

4. Pomoc  psychologiczno-pedagogiczna  udzielana  jest  także  dla  dziecka  posiadającego
orzeczenie   o  potrzebie  indywidualnego  obowiązkowego  rocznego  przygotowania
przedszkolnego,  o  potrzebie  indywidualnego  nauczania  lub  opinię  poradni
psychologiczno-pedagogicznej.

5. Dla dziecka posiadającego orzeczenie  o potrzebie kształcenia specjalnego planowanie
i  koordynowanie  udzielania  pomocy  psychologiczno-pedagogicznej  jest  zadaniem
zespołu, o którym mowa w przepisach wydanych na podstawie art. 127 ust. 19 pkt 2
Ustawy z dnia 14 grudnia 2016r. –Prawo Oświatowe.

6. W przypadku dziecka posiadającego orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego formy
i okres udzielania pomocy psychologiczno-pedagogicznej oraz wymiar godzin, w którym
poszczególne  formy  pomocy  będą  realizowane,  są  uwzględniane  w  indywidualnym
programie  edukacyjno-terapeutycznym,  opracowanym  dla  dziecka  na  podstawie
przepisów w sprawie warunków organizowania kształcenia, wychowania i opieki dla dzieci
niepełnosprawnych oraz niedostosowanych społecznie w przedszkolach albo przepisów w
sprawie  warunków  organizowania  kształcenia,  wychowania  i  opieki  dla  dzieci
niepełnosprawnych oraz niedostosowanych społecznie w specjalnych przedszkolach.
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                                               § 11.
1. Planowanie  i  koordynowanie  udzielania  pomocy  psychologiczno-pedagogicznej

dziecku w przedszkolu, jest zadaniem dyrektora przedszkola lub osoby przez niego
wyznaczonej.

2. Zadaniem dyrektora przedszkola lub osoby przez niego wyznaczonej jest ustalenie
formy  udzielania   pomocy,  okresu  udzielania  oraz  wymiaru  godzin,  w  którym
poszczególne formy będą udzielane.

3. O  potrzebie  objęcia  dziecka  pomocą  psychologiczno-pedagogiczną  informuje  się
rodziców dziecka. 

4. O  ustalonych  dla  dziecka  formach  i  okresie  udzielania  pomocy  psychologiczno-
pedagogicznej  oraz wymiarze godzin, w którym poszczególne formy pomocy będą
realizowane,  dyrektor  przedszkola,  niezwłocznie  informuje  na  piśmie  rodziców
dziecka.

                                                § 12.
1. Wsparcie  merytoryczne  dla  nauczycieli  udzielających  pomocy  psychologiczno-

pedagogicznej w przedszkolu zapewniają poradnie psychologiczno pedagogiczne, w tym
poradnie specjalistyczne, oraz placówki doskonalenia nauczycieli.

                                                 § 13.
1. W przedszkolu pomoc psychologiczno-pedagogiczna na zasadach określonych 

w rozporządzeniu jest udzielana od roku szkolnego 2017/2018.

                                                 § 14.
Procedura wchodzi w życie z dniem 26 października 2017 r. Zarządzeniem Nr 5/2017 
Dyrektora Przedszkola nr 47 w Lublinie.
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